Dags att hämta andan
Avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Avbytarservicen hjälper pälsdjursuppfödare att orka i arbetet eftersom pälsdjursupp
födaren får möjlighet att ta ledigt från den dagliga skötseln av djuren.

Avbytarförmånerna för pälsdjursuppfödare
Om din pälsfarm beskattas enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverk
samhet (NärSkL) och du har en obligatorisk försäkring enligt lagen om pension
för företagare (FöPL) får du dina avbytartjänster enligt lagen om avbytarservice för
pälsdjursuppfödare. Avbytarservicen för pälsdjursuppfödare består av avgiftsfri semester
och avgiftsbelagd extraledighet.

Avbytarförmånsbeloppen fastställs årligen.
Kontrollera de aktuella
rättigheterna på
lpa.fi/palsdjursuppfodare

Semester och extraledighet
Antalet semesterdagar och extraledighetstimmar fastställs alltid före
utgången av det föregående året. Avgiften för extraledighet justeras
årligen med lönekoefficienten. Kontrollera de aktuella beloppen på
lpa.fi/palsdjursuppfodare.

Förutsättning för att få avbytarservice
För att få avbytarservice för pälsdjursuppfödare måste du ha en
lagstadgad FöPL-försäkring och produktionen på din pälsdjursfarm
ska beskattas enligt NärSkL. Dessutom måste du dagligen arbeta
med skötsel av pälsdjuren. För att du ska ha rätt till avbytarservice ska
din pälsdjursfarm ha minst 6 djurenheter. En djurenhet är 30 avelsrävar,
30 finnsjubbar för avelsändamål eller 60 andra pälsdjur för avelsändamål.
En pälsdjursuppfödare med full invalidpension eller ett rehabiliteringsstöd
som motsvarar full invalidpension har inte rätt till avbytarservice.

Hur ordnas tjänsten?
De pälsdjursuppfödare som anlitar den lokala enhetens service måste ta ut sin
semester samtidigt som pälsfarmens övriga uppfödare. Semestern får omfatta
högst 2 söndagar eller helgdagar. De som anlitar den lokala enhetens service
ska i god tid meddela tidpunkten för semestern. Begränsningarna gäller inte
pälsdjursuppfödare som ordnar avbytarservice på egen hand.

Själv ordnad avbytarservice
Om du ordnar din avbytarservice själv kan du köpa tjänsterna av en serviceprodu
cent som är införd i förskottsuppbördsregistret. Serviceproducenten kan vara en privat
yrkesutövare eller ett företag. Den lokala enheten betalar ersättning i efterskott till
serviceproducenten.

Avbytarservicen
består av avgiftsfri
semester och avgiftsbelagd
extraledighet.
Ordna avbytartjänsten
själv eller anlita den lokala
enheten.

Kostnaderna ersätts inte om avbytartjänsten utförts av
• pälsdjursuppfödaren själv eller en familjemedlem
• en annan företagare i pälsdjursföretaget eller företagarens familjemedlem
• en delägare eller anställd i ett företag som helt eller delvis ägs av en person
som anges ovan.

Ansök
skriftligt om rätt
till avbytarservice.
Ansökningsblankett
på lpa.fi/blanketter.

Familjemedlemmar är bland annat pälsdjursuppfödarens make, maka eller sambo.
Familjemedlemmar är också pälsdjursuppfödarens eller maken, makans eller sam
bons barn och föräldrar som bor i samma hushåll som pälsdjursuppfödaren.

Ansök om avbytarservice
Lämna in en skriftlig ansökan till den lokala enheten. Ansökan för följande år lämnas in
särskilt för varje pälsuppfödarfarm före utgången av oktober. Även pälsdjursuppfödare
som själva ordnar sin avbytarservice ska ansöka om rätt till avbytarservice på samma
sätt som de som anlitar den lokala enhetens service.

Ersättning
Den lokala enheten ersätter ett belopp som justeras årligen med lönekoefficienten.
Kontrollera det aktuella ersättningsbeloppet på lpa.fi/palsdjursuppfodare. Ansök
om ersättning inom den kalendermånad som följer på månaden då avbytartjäns
ten inleddes. Bifoga en kopia av serviceproducentens räkning riktad till dig (inte till
företaget). Ersättningen betalas till serviceproducenten. Ansökan om ersättning finns
på lpa.fi/blanketter.
Pälsdjursuppfödaren betalar själv mervärdesskatten och den del av räkningen
som ersättningen inte täcker. Avgiften för extraledighet debiteras av pälsdjurs
uppfödaren.

De lokala enheterna sköter avbytarservicen
LPA bär det riksomfattande ansvaret för avbytarservicen, medan själva servi
cen ordnas av kommuner som LPA ingått avtal med. En lokal enhet består av
flera kommuner.

De lokala
enheterna beslutar
om avbytarservicen.

Mer information
om avbytarservice
för pälsdjursuppfödare på
lpa.fi/avbytarservice

Smidig avbytarservice genom samarbete
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Kontrollera att den lokala enheten har aktuella uppgifter om dig själv, din pälsfarm
och serviceproducenten innan avbytartjänsten anlitas. Se till att det är tryggt för avbytaren att arbeta på din pälsfarm och att det finns tillräckligt med foder för djuren för
hela avbytarperioden. Ge avbytaren anvisningar för skötseln av djuren och användningen
av teknisk utrustning.

Din egen lokala enhet hjälper dig i frågor som berör avbytarservice.
Mer information
• lpa.fi/avbytarservice
• servicenummer för avbytarärenden 029 435 2688, vardagar kl. 8 –16
Läs mer om LPA-tryggheten på lpa.fi

